
Den der hvisker - En slægtshistorie
Hent bøger PDF

Vibeke Marx
Den der hvisker - En slægtshistorie Vibeke Marx Hent PDF Den der hvisker ... er en fortælling om småfolk;

om Bitten, der af hensyn til sin mor ikke tør lægge sin sølvbryllupskjole op; om Astrid, der tordner, at
småfolk skal kende deres plads; og om Lulu, som drømmer om stammoderen Dorothea, der tog sin

hemmelighed med sig i graven - den hemmelighed, som måske kunne have gjort dem alle sammen til noget
særligt. Hvis man lægger øre til småfolks hvisken, kan det hænde, man bliver belønnet med store historier.
OM FORFATTEREN Vibeke Marx debuterede i 1982 med romanen "Så længe du bor her ..." og har siden
udsendt flere prisbelønnede romaner, novellesamlinger og børnebøger. "Særlig interessant er dens indgående
og facetterede beskrivelse af, hvorledes en social arv gives videre fra den ene generation til den næste." -
Fyens Stiftstidende "Det gør hun med raffineret sans for detaljen og stor smidighed - og uden at bogens
centrale befolkning lider skade under den enkelhed, hvormed hun fortæller sin historie." - B.T. "Romanen
rummer nogle meget fine kvindeportrætter og tidsbilleder, og man kan derfor som læser ærgre sig en smule
over, at de skal skrives ind i et projekt om en familie, hvis historie ikke får den plads, som der lægges op til."

- Jyske Vestkysten
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